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 التدريبي ما يلي: بالبرنامجتتضمن رسوم االشتراك 
 

سوواعا  تدريبيووة للمضااوورة  (3)بواقوو   -أيووام تدريبيووة  08والتووت تتنووون موو  حضووور المضااوورا   .0

 ساعة تدريبية( . 38وبإجمالت عدد ساعا  )

 (.Coffee Breakاستراحة قصيرة ) .6

 تنليف الخبراء المميزي  وم  أفضل النفاءا  العربية المتخصصي  فت تنفيذ البرنامج .4

حيووي يتوووفر جهووا  حاسووك ملووت لنوول مشووارك للتوودرب علووى  يووتا التوودريك بشوونل نطووري وت بيقووت   .3

 التت تنفذ بالت بيق على الضاسك اآللت(.  الت بيقا  الال مة )الوحدا  التدريبية

 مشووووواركي  فوووووت البرنوووووامج والتوووووت تضتووووووي علوووووى الموووووادة العلميوووووةللإعوووووداد الضقاتوووووك التدريبيوووووة  .2

(HardCopy& Soft Copy: على النضو التالت ) 

 . تغ ت كافة مفردا  الدورة التدريبية 

 .تنون مبوبة ومفهرسة ب ريقة وااضة 

 .تشتمل على جدول المضاارا  اليومت 

العروبوة  –شارع عباس حلمت  2عقد البرنامج فت القاهرة بمقر المؤسسة العربية والنات  بـ)فيال رقا ي   .2

 جمهورية مصرالعربية . –مصر الجديدة  –

 التقييا بعد انتهاء الدورة التدريبية فت حالة طلبنا. إمداد سيادتنا باستمارا  .1

استالم شوهادة حضوور المضااورا  والتوت تواوش المشواركة   مرفوق معهوا بيوان نتواتج أورا  العمول  .0

 والتت يتا تقييمها م  خالل السادة الخبراء.  (Action Plane)المقدمة م  المشاركي  

 الخدمات اللوجستية:

 توصيلها إلت أماك  إقامتها. علقة باستقبال المتدربي  بالم ار  وا  المتكافة المصروفا  واإلجراء 

 . تنفيذ برنامج ترفيهت وسياحت حافل لخلق جو اجتماعت بي  المشاركي 

 .دليل وإرشاد سياحت وصضت لبلد مقر اإلنعقاد 

  فوووووووووى حالوووووووووة انعقووووووووواد البرنوووووووووامج بإحووووووووود  الفنووووووووواد  نقووووووووووم بالمسووووووووواعدة فوووووووووى حجوووووووووز 

إنعقاد البرنامج أو فى أحد الفناد  القريبة منه وذلو  باسسوعار المخفضوة المتفوق اإلقامة بالفند  منان 

 عليها م  هذه الفناد .

 . توفير وساتل اإلنتقال لضضور المضاارا  يومياً وذل  لراحة المشاركي 

 ال تشتمل على اإلقامة بالفنادق المختلفة هعلماَ بأن رسوم اإلشتراك الموضحة بعالي. 

 طرق السداد:
o نقدا عند بداية النشاط 

o تضويل بننى كالتالت: 

 التضويل البننت باسا المؤسسة العربية لالستشارا  والتدريك

Arabian institution for consultancy, Training 

 فرع مدينة نصر ( ( البن  االهلت المتضد 

AHLI UNITED BANK – EGYPT (Nasr City Branch ) 

SWIFT CODE: DEIBEGCXXXX 

Account Number: 0016-160705-001 
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 فيما يلت التفاصيل الفنية للبرنامج
 

 

 "مستوى متقدم" التخطيط اإلستراتيجي

 :الهدف العام

ومتابعة تنفيذ الخ ط م  خالل المتقدم تنمية مهارا  وقدرا  المتدربي  فى مجال التخ يط االستراتيجى 

 .يمننها م  صياغة االستراتيجيا  عدد م  المختبرا  ودراسة حاال  عملية بما المشاركة فى

 :األهداف التفصيلية

   تنمية المهارا  اإلدارية والفنية للمشاركي  فى مجال التخ يط االستراتيجى 

  صياغة االستراتيجيا   فى مجال وا  وتقدمة المهارا  الم إكساب المشاركي 

 اذج الت بيق االستراتيجى  الفنري والعملت فى مجال ت بيق نماالرتقاء بمستو  المشاركي 

  والتنفيذ على اسساليك العلمية للتخ يط  ت وير مهارا  المشاركي 

   المرتب ة بقياس وتقييا اسداء المؤسست   والتقييا المتابعةاالرتقاء بالمهارا  المرتب ة بمجاال 

 المحتوى العلمي:

  اإلدارة االستراتيجية والمثلي االستراتيجتStrategic Management Model  

 وصياغة االستراتيجية المؤسسية بناء Corporate Strategy 

  ووساتله  التخ يط االستراتيجتمنهجية متقدمة فتStrategic Planning Methodology 

 نماذج التخ يط االستراتيجتنطريا  و Strategic Planning Models 

   رسالة والرؤية التنويVision & Mision ورب ها بالبناء االستراتيجت للمنطمة 

  الخارجية للمنطمةالداخلية البيئة ضليل تطر  وأساليك Environmental Analysis 

 مستويا  التخ يط االستراتيجت ورب ها بالبناء التنطيمت 

 Strategic Business Model )نموذج العمل االستراتيجت للمنطمة( 

  منهجية بناء اسهداف االستراتيجيةStrategic Goals ورب ها بمؤشرا  اسداء الرتيسية KPI’s 

  التخ يط االستراتيجت بنموذج فايفرPfifer Model 

 ب اقا  اسداء المتوا ن والخ ة االستراتيجية باستخدام  قياس وتقييا اسداء المؤسستBalanced 

Score Cards (BSC) 

 التدريب:أساليب ووسائل 

 المضاارا  النطرية. 

 المناقشا  الشفهية. 

 الت بيقا  العملية. 

 . عروض باوربوينت للمواوعا 
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 للخبير المنفذ :فيما يلت السيرة الذاتية 

 MBA, CIPDخالد طه الباجوري 
 -وت وير اسداء المؤسسة العربية لإلستشارا  والتدريك  - إِْنِفْكتْ خبير 

 

 مستشار تدريك وتنمية بشرية وادارية 

  عضو المعهد البري انت( للموارد البشرية والتدريكCIPD) 

  عضو مجلسSHL البري انت لإلختبارا  السينولوجية والوظيفية 

 ممارس معتمد لنطام توماس الدولت لتضليل السما  الشخصية 

   مدرب مضترف مCIPD – London – UK 

 الرتيس التنفيذي للمؤسسة العربية لإلستشارا  والتدريك وت وير اسداء 

 : المؤهالت العلمية

 MBA  هولندا –فت اإلدارة م  جامعة ماستراخت 

   دبلوم مضترف دولى معتمد فت ادارة الموارد البشرية والتدريك مCIPD -  المملنة المتضدة –لندن 

   دبلوم مدرب مضترف مCIPD -  المملنة المتضدة –لندن 

 جامعة عي  شمس –التجارة  كلية -واإلدارة  دبلوم الدراسا  العليا فت االقتصاد 

  جامعة عي  شمس –كلية التجارة  -مضاسبة  -بنالوريوس تجارة 

 : الخبرات العملية

   سنة. 62خبرة منثفة فت مجال التدريك والتنمية البشرية واإلدارية لمدة تزيد ع 

   العديود مو  الودول  الف متدرب م  تخصصا  متعددة وخلفيا  ثقافية مختلفة فى 02تدريك اكثر م

 العربية لمجموعة اخمة م  البرامج االدارية والقيادية والسلوكية.

   تنفيذ العديد م  االستشارا  وت بيق النطا اإلدارية وإعادة هندسة العمليا  فت مجال ادارة العمليوا

مو  والموارد البشرية وت وير االداء فى العديود مو  الجهوا  الضنوميوة والخاصوة فوت مصور والعديود 

 الدول العربية.

   سوونة فوت مصوور  62خبورة منثفوة فووت ادارة وت ووير نطوا وت بيقووا  المووارد البشورية لموودة تزيود عو

 والدول العربية.

 .خبرة فت مجال التدقيق والمراجعة المالية 
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 :المؤلفات والبرامج التدريبية وورش العمل

 تنمية المهارا  القيادية واإلشرافية 

  العملإدارة الوقت واغوط 

  اسساليك المتقدمة لضل المشنال  واتخاذ القرارا 

 مهارا  االتصال الفعال والبرمجة اللغوية العصبية 

  تأهيل واعداد القادة 

 التفويض الفعال للسل ة 

 إدارة التغيير والضوكمة 

 إدارة وتنمية الموارد البشرية 

 التفنير اإلبداعت واالبتناري 

 تنمية المهارا  القيادية 

  البشرية وت وير الذا التنمية 

 التميز الوظيفت 

 بناء وإدارة فريق العمل 

 مهارا  التفاوض والعرض والتقديا 

 اعداد وت وير الهياكل التنطيمية والتشنيال  اإلدارية 

 الت وير التنطيمت وااللتزام التنطيمت 

 مهارا  اعداد الوصف الوظيفت 

  وتقييا وقياس العاتد على التدريكاسساليك الضديثة لتضديد وتضليل االحتياجا  التدريبية 

   اعداد وتدريك المدربيTOT 

 االدارة االستراتيجية والقيادة االبداعية 

  التخ يط االستراتيجت المتنامل 

 ت وير وقياس اسداء المؤسست 

 اسس وت بيقا  الت وير اإلداري 

 تضديد المسار الوظيفت وخراتط اإلحالل والتعاقك 

 المسار التدريبتمهارا  ربط المسار الوظيفت ب 

 النطا الضديثة لتقييا وقياس اسداء الفردي 

 ب اقا  اسداء المتوا ن 

 اعداد وت وير الخ ط التشغيلية 

 االتجاها  المعاصرة وافضل الممارسا  العالمية فت ادارة الموارد البشرية 

 الجودة الشاملة والتضسي  المستمر 
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